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จากที่ ผศ.ดร.อาภาวรรณ หนูคง เดินทางไปศึกษาดูงานภายใตโครงการ แลกเปลีย่นอาจารย 
ของหนวยงาน Malardalen University และ  Mahidol University ณ ประเทศสวเีดน ระหวางวนัที่ 10 
เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 อาจารยไดนําความรูมาแลกเปลีย่นเก่ียวกับระบบสาธารณสุข
ของประเทสสวีเดน ซ่ึงอยูภายใตการดูแลของรัฐบาลกลางและ County Councils มีองคประกอบดังน้ี  

– Primary care: ประกอบดวย family doctor และ local hospitals 
– Psychiatric care 
– Hospital-based care 

Primary care center เปนการทํางานประสานกันของบุคลากร 4 กลุม ภายใตหลังคาเดียวกันไดแก  
– Midwifery nurse 
– Pediatric nurse 
– Preschool teacher 
– Social worker 

     ในการปฏิบัติเรื่อง Holistic care เนนการมี Relationships กับครอบครัว , เรื่อง Family- 
centered care มีนโยบายใหบิดามีสวนรวมในการดูแล การจัดหองใหบิดามารดาอยูรวมกัน การจัด
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลใหเหมือนบาน ใชการสังเกตพฤติกรรมของผูรับบริการ  การประเมิน
พัฒนาการ การประเมินสัมพันธภาพระหวางมารดา-บุตร และ เนนการ Communication โดยมี hotline 
1177 

สําหรับการจัดการศึกษาสาํหรับนักศึกษาพยาบาลของ Malardalen University ประเทศสวีเดน 
เปนหลักสูตรการศึกษา 3 ป จํานวน 180 เครดิต ประกอบดวย Caring science 90 เครดิต Medical 
science 57 เครดิต Health care education 22.5 เครดิต และ Public health science 10.5 เครดิต 
สําหรับหลักสูตรปริญญาโทเปนหลักสูตร 1 ป เรียน 60 เครดิต การประเมินผลการศึกษาเปน Pass with 
distinction (VG) Pass (G) Fail (U) ในแตละปมีนักศึกษาพยาบาลประมาณ 350 – 400 คน   

ในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนานักศึกษาในดานความสามารถ 
ในการรับรู การสรางองคความรู การประเมิน การวิเคราะหและการแกปญหาอยางอิสระ รวมถึงการ
เตรียมตวัในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวติการทาํงาน ในการศึกษาภาคปฏบิัติ  นอกจากความรู
และทักษะแลวนักศึกษาจะตองพัฒนาความสามารถในดานการคนควาหาความรูและประเมินความรูใน
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ระดับผูรู (scholarly level) การพัฒนาตนเอง โดยอาศัยความรูใหมๆ และการแลกเปลี่ยนความรูกับทั้งผูมี
ประสบการณและไมมีประสบการณในสาขานั้นๆ ดวย 

การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาล เปนความรวมมือระหวาง Malardalen 
university และ County council of Vastmanland ซ่ึงกํากับดูแลโรงพยาบาลตางๆ รวมถงึ primary 
health care และ Psychiatric care เปนความรวมมือในเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาพยาบาล โดยมีขอตกลงในเรื่องการฝกปฏิบตัิของนักศึกษาในคลินิก การสงเสริมทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน การวางแผน การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกปฏิบตั ิและการประเมินผล  

บุคคลากรดานการเรียนการสอนบนคลินิกประกอบดวย  
1. Clinical supervisor เปนผูประสานงานการจัดการเรียนการสอนระหวาง Malardalen 

University และ County councils เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการผูประสานงานจะไดรับเงินเดือน 
50% จาก University และอีก 50 % จาก County Councils  

2. Preceptor เปนพยาบาลที่ปฏิบตัิงานในคลินิก ซ่ึงผานการฝกอบรมใหเขาใจถึงวิธีการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาจะอยูภายใตการดูแลของ Preceptor โดย Preceptor  
1 คน จะมีนักศึกษาอยูในความดูแล 2-4 คน preceptor จะมอบหมายใหนักศึกษาดูแลผูปวยเปนรายกรณี 
การเรียนรูเกิดจากการที่นักศึกษาไดพบและใหการดูแลผูปวย นักศกึษาจะตองรายงานและประเมินผลกับ 
Preceptor ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาหารือ (reflection) สัปดาหละ 1 คร้ัง   

3. Clinical lecture เปนบุคลากรจาก University ทํางานรวมกับ clinical supervisor และ 
preceptor ในการจัดการเรียนการสอน และรวมประเมินผลนักศึกษา  การจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาถือวาเปนภาระงานสวนหนึ่งของพยาบาล สําหรับพยาบาลที่เลือกไมรับผดิชอบงานสอน จะตอง
รับผิดชอบงานบริการมากขึ้น 

วิธีการจัดการเรียนการสอนในคลินิกน้ัน (Supervision model) ใช patient focus model ซ่ึงชวย
บูรณาการการเรียนรูภาคทฤษฎีและปฏบิตัิ โดยใชหลกัการของ Caring Science เปนแนวทางในการ
ดูแลผูปวยแบบองครวม โดยมี preceptor เปนผูกระตุนใหนักศึกษาไดคิดวิเคราะห (critical thinking) 
โดยคํานึงถึงสัมพันธภาพระหวางผูใหบริการและผูรับบรกิาร สิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพ
ภายใตวัฒนธรรมของการดูแลผูรับบริการ สิทธิผูปวยและครอบคลุมถึงจิตวญิญาณของผูรับบริการ ทั้ง
พยาบาล นักศึกษา และผูปวยจะตองรวมกันคนหาและเขาใจถึงความตองการของผูปวย ปญหาของ
ผูปวย แหลงประโยชน (health resource) และความตองการการดูแลที่เรงดวน  

จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพยาบาลของ Malardalen University น้ัน ตอง
อาศัยความรบัผิดชอบตอสงัคมของทุกฝายที่เก่ียวของรวมกัน โดยมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจนแตภายใตวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน คือ ผลิตนักศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ภายใต
ความรวมมือในเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาลทีช่ดัเจน  นอกจากนี้ จะ
เห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนในคลนิิกจะมี preceptor เปนตัวหลัก ซ่ึงมีบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบในการสอนบนคลินิกที่ชัดเจน โดยขอตกลงที่วาการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาถือ
เปนภาระงานสวนหนึ่งของพยาบาล สวนพยาบาลทีเ่ลือกไมรับผิดชอบงานสอน จะตองรับผดิชอบงาน
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บริการมากขึน้ ซ่ึงแตกตางจาก preceptor บานเราคือใชเวลาในวันหยุดเพ่ือทําหนาที่ในการสอนบน
คลินิก เพราะการสอนนักศึกษาไมถือเปนภาระงานสวนหนึ่งของพยาบาล ทําใหภาระหนาที่ทั้งหมดอยูกับ
อาจารยประจําหอผูปวยนั้น ๆ  ก็ทําใหกิดปญหาที่แกไขไมไดตามมาคือ การใชจํานวนอาจารยที่มากใน
การสอนบนคลินิก ซ่ึงปจจุบันจํานวนอาจารยไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาทําใหภาระงานหรือบทบาท
หนาที่ความรบัผิดชอบของอาจารยน้ันมาก 

ประเด็นที่นาสนใจคือการจัดการเรียนการสอนในคลินิกน้ัน เราใช patient focus model มากนอย
เพียงใดที่จะชวยบูรณาการการเรียนรูภาคทฤษฎีและปฏิบัตใิหกับนักศึกษาพยาบาลโดยใชหลักการของ 
Caring Science อันเปนแนวทางในการดูแลผูปวยแบบองครวม  ปจจุบันเราพยายามเนนและสอนให
นักศึกษาใหดูแลผูปวยแบบองครวมอยูแลวแตอาจเปนเพราะจํานวนผูปวยที่มากและการขาดความ
รวมมือที่ชัดเจนในระดับองคกรใหญ ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนบนคลินิกสําหรับนักศึกษา
พยาบาลใหเปนแบบ Malardalen University ได แตเราจะทําอยางไรที่จะใชทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใหเกิด
ประโยชนตอวธิีการจัดการเรียนการสอนในคลินิกสําหรับนักศึกษาพยาบาลใหมากที่สุดโดยยังคงคุณภาพ
ชีวติที่ดีอยูได 

ผูถอดบทเรียน   
อ.วรรณไพร  แยมมา 
อ.ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย 

 
 
รายชื่ออาจารยผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 20 คน 
 

1. รองศาสตราจารย วิไล                   เลิศธรรมเทวี 
2. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนี             ประสบกิตติคุณ 
3. รองศาสตราจารย ศรีสมบูรณ          มุสิกสุคนธ 
4. รองศาสตราจารย อัจฉรา               เปรื่องเวทย 
5. รองศาสตราจารย อรุณรัศมี            บุนนาค 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วนิดา         เสนะสุทธิพันธุ 
7. ผูชวยศาสตราจารยยุวดี                 พงษสาระนันทกุล 
8. ผูชวยศาสตราจารย วีรยา               จึงสมเจตไพศาล 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลยา           ธรรมพนิชวัฒน 
10. ผูชวยศาสตราจารย สมพร             สุนทราภา 
11. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง          โควศวนนท 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาภาวรรณ  หนูคง 
13. อาจารย กาญจนา                       ครองธรรมชาติ 
14. อาจารย เบญจมาศ                      โอฬารรัตนมณี 
15. อาจารย ดร.พรรณรัตน                 แสงเพ่ิม 
16. อาจารยวรรณไพร                       แยมมา 
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17. อาจารย สุดารัตน                       สุวรรณเทวะคุปต 
18.อาจารย ดร. สุดาภรณ                  พยัคฆเรือง 
19. อาจารยอังคณา                          เจียมจิระพร 
20. อาจารย ดร.อรุณรัตน                  ศรีจันทรนิตย 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
            
    
       
   
    
 


